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 ْضا٥ح عا١َ

 .املكاي١ َعاٜري ايٓػس يف زتالت ع١ًُٝ سته١ُتطتعسض ٖرٙ 

 ايبشح عٔ املضادز ايع١ًُٝ ٚأغٗس ستسنات ايبشح

  )Scholar Google(  دٛدٌ ضهٛالز”نايباسح ايعًُٞ َٔ دٛدٌ..1 

 َٛاقع ايباسجني أْفطِٗ ست٢ ٜطٌٗ ايٛصٍٛ هلا دٕٚ دفع زضّٛ، .2

 غبه١ ع٢ً زتاْٞ بػهٌ أعدادٖا ستتٜٛات مجٝع تٛفس اييت ايع١ًُٝ ايدٚزٜات .3

   اذتس ايٛصٍٛ“ ٜعسف فُٝا اإلْرتْت

 ” (Open Access ٚأ Free Online Access). 

 ايٓػس ايعًُٞ

 يف ايع١ًُٝ أعاثِٗ ْتا٥ر بٓػس ايعامل١ٝ ايبشٛخ َسانص ٚ ادتاَعات تٗتِ   

 ع١ًُٝ دٚزٜات َٔ ايسص١ٓٝ ايع١ًُٝ املعاٜري تتب٢ٓ اييت ٚ احمله١ُ ايٓػس أٚع١ٝ

 يهٞ ايٓتا٥ر ٚ املعسف١ تبادٍ أدٌ َٔ  املؤمتسات أعُاٍ نتب أٚ َتخضض١

 غسٜاًْا  ايع١ًُٝ ايدٚزٜات تعترب ٚ أٖدافٗا. ٚ ْتا٥ذٗا تتهاٌَ ٚ األعاخ تطتُس

 املهتبات ٚخاص١ املعًَٛات َٚسانص املهتبات يف املعًَٛات غساٜني َٔ ٖاًَا

 زتاالت شتتًف يف ايع١ًُٝ يًدٚزٜات خاصًا اٖتُاًَا تٛيٞ اييت األنادمي١ٝ

 عُٓٗا: َٔ أضباب يعد٠ ايعًُٞ بايٓػس َتصاٜد اٖتُاّ ٖٓاى املعسف١.

 عٔ ادتدٜد٠ األخباز ٚ ايٓتا٥ر ع٢ً مجٝعًا ايٓاع ٚ ايباسجني ٚ ايعًُا٤ يٝتعسف

 ٚ ٖا١َ إصتاشات ايعًُٞ ايٓػس سكل يكد ٚ األعاخ. تًو َٔ ٜٓػس َا قسا٠٤ طسٜل

 صا٥ب١.

اصبشت تعتُد يف َعظُٗا عًٞ َطاُٖات اعغا٤ ١٦ٖٝ  تضٓٝف ادتاَعات

ايتدزٜظ ْٚٛع١ٝ ٚن١ُٝ املٓػٛزات باضِ ادتاَع١ َٚكداز أثس تًو املٓػٛزات 

 .َٚدٟ االضتػٗاد بٗا َٔ قبٌ ايباسجني
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 أٜٔ ٜتِ ايٓػس ايعًُٞ

ٖٚٞ زتالت ٜتِ فٝٗا َسادع١ ايبشح اٚ تك١ُٝٝ  :أٚاًل: اجملالت ايع١ًُٝ احمله١ُ

  reviewers-peerستهُني َتخضضنئَ قبٌ 

ٖٚٞ زتالت تٓػس َٛعٛعات َتٓٛع١ اٚ  :ثاًْٝا: اجملالت ايع١ًُٝ غري احمله١ُ

َتخضض١ ٚيهٓٗا التًتصّ بايتشهِٝ ٚغايبًا َاتهٕٛ َٗت١ُ بايٓػس انجس َٔ 

 ايتشهِٝ ٚاملسادع١

 ٖٚٞ زتالت تعين بايهتابات يف زتاٍ :ثايجًا : اجملالت املتخضض١ غري ايع١ًُٝ

َعني ٚيه١ٓ التًتصّ باملعاٜري االنادمي١ٝ ٚايع١ًُٝ ٖٚٞ َجٌ بعض زتالت 

 ادتُعٝات ٚاالحتادات

ٖٚٞ زتالت ع١ًُٝ سته١ُ ٚيهٔ يٝظ  :زابعًا : اجملالت ايع١ًُٝ االيهرت١ْٝٚ

يدٜٗا اصداز٠ ٚزق١ٝ ٚتعتُد عًٞ ايٓػس االيهرتْٚٞ، ٖٚٞ غايبًا َٗت١ُ مبعاٌَ 

 .عتُد٠ ٚذات تأثري نبريٖٚٞ َ (impact factor) االثس

ٖٚٞ َٛاقع غري َٗت١ُ بايتشهِٝ ٚاملسادع١ بٌ  :َٛاقع ايٓػس ايعًُٞ :خاَطًا

تعطٞ  قا١ُ٥ عًٞ ْػس االعُاٍ ايع١ًُٝ املٓػٛز٠ يف زتالت َطبكًا ٖٚٞ بريو ال

 ايباسح اٟ غٗاد٠ ْػس ٖٚٞ َٗت١ُ باملػازن١ ٚاتاس١ املاد٠ ايع١ًُٝ

سًك١ ْكاش ٜتِ فٝٗا ايٓكاش سٍٛ َٛعٛع َعني اٚ  املؤمتس ٖٛ :ضادضًا: املؤمتسات

 ع١ًُٝ أٚزام تداٍٚ ٜٚتِ .زتُٛع١ َٔ املٛعٛعات جتُع اٌٖ االختضاظ

(Papers Conference) ٚاملؤمتسات أٚزام إٔ إال املؤمتس يف عٌُ أٚزام أ 

 يًرتقٞ بٗا تكدّ ساٍ يف يًباسح املٓػٛز٠ األٚزام عُٔ الحتطب ايػايب يف

 ايػايب يف اْ٘ سٝح ” ايباسح َػازنات عُٔ حتطب ٗاٚيهٓ االنادميٞ

 َدٟ إطاز يف تسادع بٌ ايع١ًُٝ ٚاملسادع١ ايتشهِٝ يف املتبع١ يالدسا٤ات الختغع

 التٓػس. قد أْٗا ظاْب ، املؤمتس ملٛعٛع َال٥ُتٗا

 ISI زتالت يف ايعًُٞ ايٓػس آيٝات

 يف املطتكب١ًٝ ايتشدٜات َٔ زتُٛع١ عًٞ ايعامل َطتٟٛ عًٞ ادتاَعات تسأٖ

 ٖرٙ بني َٚٔ ادتاَعٞ بايتعًِٝ ٚايٓٗٛض ايعًُٞ ايبشح تطٜٛس

 .دخٍٛ بٛاب١ ايٓػس ايعًُٞ ايسصني ايتشدٜات



 Institute for Scientific) قاعد٠ بٝاْات اجملالت ايع١ًُٝ املسَٛق١

Information)  ًٝا ٖٚٞ املع١ٝٓ مبطاعد٠ ايباسجني يف ُتعترب د١ٗ َعسٚف١ عامل

عًٞ أفغٌ اجملالت ايع١ًُٝ َٔ شتتًف بًدإ ايعامل، ٚفل َٓظ١َٛ ايتعسف 

َعًَٛات١ٝ تؤخر ٚتٓظِ عًٞ أضاع َعطٝات خاص١ بتًو اجملالت، يتكدِٜ 

ٖرا ٜٚطع٢ ايباسجٕٛ بػهٌ عاّ يف  صٛز٠ سكٝك١ٝ يًُطت٣ٛ ايعًُٞ يهٌ زتاٍ.

 (ISI) ايٓػس يف أسد ٖرٙ اجملالت املعرتف بٗا ٚاملضٓف١ عُٔ قاعد٠ بٝاْات
نٕٛ ذيو أغب٘ بػٗاد٠ ع٢ً دٛد٠ ايبشح ٚيًُطا١ُٖ يف اْتػاز ايبشح ايدزاض١ 

 .ايع١ًُٝ

 ايك١ُٝ اإلعتباز١ٜ يًدٚزٜات ايع١ًُٝ

ٖٓاى عدد َٔ املؤغسات اييت ميهٔ االعتُاد عًٝٗا يف ستاٚي١ تكِٝٝ ق١ُٝ ٚدٛد٠ 

 :ايدٚزٜات أٚ اجملالت ايع١ًُٝ، َٓٗا

 َعاٌَ ايتأثري

 .تػٗد األعاخ فٝٗا باألعاخ املٓػٛز٠ يف اجمل١ً َٓر ْػأتٗاعدد املسات اييت تط

 .املد٠ ايص١َٝٓ اييت تطتػسقٗا األعاخ ست٢ تبدأ األعاخ األخس٣ باالضتػٗاد بٗا

 .َتٛضط عُس ايبشح ايرٟ تتٛقف بعدٙ األعاخ عٔ االضتػٗاد ب٘

عطاب َجٌ  –نُؤضط١ تَٛطٕٛ زٜٚرتش َجاًل  –ٖرا ٚتكّٛ بعض املؤضطات 

ٖرٙ املكاٜٝظ يف نٌ ختضط َٔ ايتخضضات األنادمي١ٝ ٚتستٝب اجملالت 

 .سطب ذيو

  

 :(IF)َعاٌَ ايتأثري طسٜك١ سطاب

 فٝٗا االضتػٗاد مت اييت املسات عدد ٖٛ َع١ٓٝ ض١ٓ يف َا يدٚز١ٜ ايتأثري َعاٌَ    

 يًعدد َٓطٛبًا هلا ايطابكتني ايطٓتني خالٍ ايدٚز١ٜ تًو يف املٓػٛز٠ باألعاخ

 نإ فإذا احملددتني، ايطٓتني تًهُا يف ايدٚز١ٜ بتًو املٓػٛز٠ يألعاخ يه٢ًا

 يف ْػست اييت األعاخ تهٕٛ َجاًل، 4102 عاّ يف 5 ٖٛ َا يدٚز١ٜ ايتأثري َعاٌَ

 5 مبعدٍ بأعاثٗا االضتػٗاد مت قد ايدٚز١ٜ تًو يف 4103 ٚ 4104 ايطٓٛات

 عح، يهٌ اضتػٗادٜات

 



 

 : زت١ً ع١ًُٝقٛاعد ايٓػس يف أٟ 

   .  ISIعُٔ زتالت   ايتأند َٔ إٔ اجمل١ً َدزد١

 . َال١ُ٥ َٛعٛع دزاضتو َع ختضط اجمل١ً .2

 )َساعا٠ ايفٛزَات ايعا١َ يًُذ١ً )خط ٚسذِ ارتط، ْٚٛع ارتط، ايًػ١  .3

 االقتباع ٚايتٛثٝل .4

جيب إ ٜتغُٔ ايبشح )َػه١ً ،اٖداف،َٓٗذ١ٝ،ْتا٥ر، َغاَني ْظس١ٜ  .5

ٚتطبٝك١ٝ(ظاْب )املطتخًط، ايهًُات املفتاس١ٝ، اطاز ْظسٟ ،َٓاقػ١ ايٓتا٥ر ، 

 (ايتٛثٝل ، املسفكات

 َساعا٠ اخالقٝات ايبشح ايعًُٞ .6 

جيب إٔ ٜتغُٔ  ايبشح بايًػ١ ايعسب١ٝ يف ساي١ ْػس -7

 :ٚحيتٟٛ َا ًٜٞ Abstract بايًػ١ االصتًٝص١ٜ َطتخًط ايبشح

  Objective/Purpose                           األٖداف

  Methods              ايطسٜك١ ٚاإلدسا٤ات

                  Results                          ايٓتا٥ر

                                   Conclusion                  االضتٓتاز

 Implication Practice           املُازضات

املسادع عٓد ْٗا١ٜ ايبشح جيب َساعا٠ إٔ يهٌ ختضط ٚنريو عٓد نتاب١ -8 

 .يهٌ زت١ً طسٜك١ خاص١ ٚممٝص٠ يف نتاب١ املسدع

 : َالسظ١

  ..بعد االْتٗا٤ َٔ اختٝاز اجمل١ً ٚ نتاب١ ايٛزق١ تسضٌ يًُشسز

 ٜتأند َٔ ايٓٛاسٞ ايف١ٝٓ يًُذ١ً َٚطابكتٗا يًُٛاصفات



 الداشتٗا  َٔ احملسزٜٔ 3-4ٜسضًٗا اىل 

 األقٌَالسظ١ : اداش٠ ايٛزق١ يف اجملالت املعتُد٠ عاملًٝا تطتػسم غٗس ع٢ً 

 


